
Hakket grytebeskytter

Du trenger:
• Kjennskap til grunnleggende hakking – enkel hakkemaske og vanlig avmasking.
• To nøster/rester av bomullsgarn. Til grytebeskytteren vist her for en 30 cm stekepanne gikk det 

med ca 40 g av sort og 36 g av grønt garn.
• Heklenål som passer til garnet og en tokroks hakkenål 2-3 mm større enn anbefalt for garnet. 

Oppskrift: Hekle 12 staver rundt en ring av garn («magisk sirkel») i fargen du vil ha som bunnfarge. 
Sett sammen sirkelen ved å hekle en kjedemaske i toppen av første stav. Før løkken over på 
hakkenålen (første løkke til avmaskingsraden). 

Heretter skal du øke 6 masker i hver runde. Plukk opp 18 løkker i den andre fargen slik: Dra opp 
løkke i første stav, øk i neste stav ved å stikke nålen først gjennom bakerste ledd i masken og dra 
opp løkke, og så gjennom begge ledd i samme maske og dra opp løkke. Mask av med den andre 
fargen etter behov. Fortsett ut runden. Tips: Sett et merke i første maske på runden, som du flytter 
oppover til spiralmønsteret blir så tydelig at det ikke lenger trengs. 

2. runde: Vanlige hakkemasker (hm) i de 2 neste hm, øk i 3. hm ved å først dra opp løkke 
gjennom maskens vertikale ledd på baksiden, og deretter en løkke gjennom forsiden som i vanlig 
hakking. Fortsett med økning i hver 3. maske ut runden. I neste runde øker du i hver 4. maske osv. 
Spiralen blir først synlig etter 5-6 runder. 

NB: Pass på at du alltid øker i masken etter den masken som ble dradd opp i bakre løkke på 
forrige runde! Ellers blir det ikke noe spiralmønster. 

Når grytebeskytteren er blitt litt større enn pannen den skal brukes til masker du av, og hekler 
eventuelt en runde med kjedemasker eller fastmasker. Bruk i tilfelle hakkenålen så kanten ikke blir 
for stram.
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